วารสาร กบข.
Nov 2020

“คนมีแผน (ลงทุน)”
บร�การใหม หลักเกณฑเปล�่ยนแผนการลงทุน
พรอมเพ��มส�ทธิ์เปล�่ยนแผนได 12 ครั้ง ตอป

เมื่อไหรควรออม
เมื่อไหรควรลงทุน

“โจ ไบเดน” ผลกระทบ
กับเศรษฐกิจไทย
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Deal 4 You

รวมโปรคนเดินทาง ทั้งอุนใจ ทั้งสบายกระเปา
รวมพลคนมีแผน (ลงทุน)

คุยกับกองบรรณาธิการ

บร�การใหม หลักเกณฑเปล�่ยนแผนการลงทุน
พรอมเพ��มส�ทธิ์เปล�่ยนแผนได 12 ครั้ง ตอป

วารสาร กบข.
Nov 2020

“คนมีแผน (ลงทุน)”
บร�การใหม หลักเกณฑเปล�่ยนแผนการลงทุน
พรอมเพ��มส�ทธิ์เปล�่ยนแผนได 12 ครั้ง ตอป

เมื่อไหรควรออม
เมื่อไหรควรลงทุน

“โจ ไบเดน” ผลกระทบ
กับเศรษฐกิจไทย

เมื่อไหรควรออม เมื่อไหรควรลงทุน

ลงทุนลงทุน

“โจ ไบเดน”
กับผลกระทบเศรษฐกิจไทย

WOW

ไมประดับบนโตะทำงาน
เสร�มดวงประจำราศี

กำเนิด กบข.

NOVEMBER 2020
วากันวา...ชีวิตคนเราตองมี “แผน” ที่จะขับเคลื่อนตัวเราเอง
ไปสูเปาหมายความสำเร็จในดานตาง ๆ ที่วางไว หรือใชเปน
เข็มทิศนำทางชีวิตใหเดินไปตามเสนทางที่เหมาะสม คนมีแผน
จึงมักประสบความสำเร็จไดงายกวาคนที่ไมไดวางแผนไวเลย
การวางแผนสำหรับทุกเรื่องจึงดีกวาเสมอ เชนเดียวกับการเลือก
แผนการลงทุนของสมาชิก กบข. ที่จำเปนตองศึกษาทำความ
เขาใจลักษณะการลงทุนของแผนตาง ๆ เพื่อใหสามารถเลือก
แผนการลงทุนที่เหมาะสมและตอบโจทยเปาหมายการออมของ
ตัวเองในอนาคตได ซึ่งหากคุณเปนคนหนึ่งที่เคยตั้งคำถามวา...
จะทำอยางไรดีใหเงินเก็บที่มีงอกเงยไดมากกวาดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคาร หรือกำลังมองหาเครื่องมือทางการเงินที่ชวยเพิ่มโอกาส
ในการเพิ่มคาเงินออมเพื่อวัยเกษียณไดนั้น เราไมอยากใหคุณ
พลาดที่จะอานวารสาร กบข. ฉบับนี้
กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ พ�ศุทธิ์ สัมปทานุกุล
เสนอแนะหร�อตองการรับขอมูลขาวสาร กบข. แจงไดที่
โทรศัพท : 0-2636-1000
Email : member@gpf.or.th
GPF Contact Center : โทร. 1179
Line : @GPFcommunity

พ�รทัศน ชัยอภินันทิมา
ว�รญา พ�สุทธิ์พ�บูลวงศ
ชนษ�ชนก อยูชมวงษ�
สุนทร�ยา ชางดำ
ชาญว�ทย ลัภโต
ปรัชญาภรณ มกุลพานิช
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บร�การใหมเพ�อ่ สมาช�ก

หลักเกณฑเปลี่ยนแผนการลงทุนวันไหนไดราคาวันนั�น
พรอมเพ��มสิทธิ์เปลี่ยนแผนการลงทุนได 12 ครั�ง ตอป

ไม
ตอ งรออีกตอไป…หลักเกณฑใหมเมือ่ ใชบร�การเปลีย่ นแผน
การลงทุนใหมีผลทันใจ แจงเปลี่ยนแผนการลงทุนวันไหน ก็จะ
ไดราคาตอหนวยลงทุน (NAV/Unit) ของวันนัน� เลย!

หลักเกณฑน้ี เรียกไดวา เปนบริการที่ กบข. ตัง้ ใจปลดล็อคขอจำกัดเรือ่ งระยะ
เวลารอคอยเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับสมาชิก ซึ่งจากเดิมกำหนดใหการ
แจงเปลี่ยนแผนมีผล 2 รอบตอเดือน รอบแรกมีผลในวันทำการที่ 5 นับจาก
วันที่ 15 ของเดือน และรอบที่สองมีผลในวันทำการที่ 5 นับจากสิ้นเดือน ซึ่ง
หลักเกณฑใหมนี้จะชวยทำใหสมาชิกไดราคาหนวยลงทุนตามที่ไดตัดสินใจ
เปลี่ยนแผนการลงทุน หรือไดราคาหนวยลงทุนที่ใกลเคียงกับความตองการ
มากที่สุดโดยไมตองรอนานอีกตอไป...
สำหรับระยะเวลาในการเปลี่ยนแผนการลงทุนตามหลักเกณฑใหมนี้ จะ
ครอบคลุมเฉพาะการแจงเปลี่ยนแผนการลงทุนผานชองทางออนไลนเทานั้น
ซึ่งไดแก My GPF Application , My GPF Website, www.gpf.or.th และ
LINE กบข. ไมรวมการแจงเปลี่ยนแผนการลงทุนผานแบบฟอรม โดยสมาชิก
จะไดรับราคาและรูราคา NAV/Unit ตามเงื่อนไข คือ แจงในวันทำการ
จันทร - ศุกร กอนเวลา 15.30 น. จะไดราคาในวันทีแ่ จงเลย แตหากแจงหลัง
เวลา 15.30 น. วันหยุดเสาร - อาทิตย และ วันนักขัตฤกษ ก็จะไดราคาในวัน
ทำการถัดไป
ทัง้ นี้ สมาชิกสามารถรูราคา NAV/Unit ของแผนการลงทุนที่เลือกใหมได
ในอีก 2 วันทำการ ยกตัวอยางเชน หากแจงเปลี่ยนแผนในวันทำการ คือ
วันศุกร เวลา 15.00 น. จะไดราคาของวันศุกร และจะเห็นราคาในวันอังคาร
และหากแจงเปลีย่ นแผนในวันทำการ คือ วันศุกร เวลา 16.00 น. จะไดราคา
ของวั น จั น ทร และจะเห็ น ราคาในวั น พุ ธ โดยสามารถตรวจสอบราคา
NAV/Unit ได ท ี ่ My GPF Application เขาไปที่เมนูเลือกแผนการลงทุน
และอีกชองทางหนึ่งคือที่ My GPF Website

นอกจากนี้ กบข. ยังไดเพิ่มสิทธิ์ใหสมาชิกเปลี่ยนแผนการลงทุนได 12 ครั้ง
ตอป จากเดิมที่เลือกไดแค 4 ครั้ง สำหรับสมาชิกที่ใชสิทธิ์ในชวงวันที่
1 มกราคม - 30 กันยายน 2563 ไปแลว ยังสามารถใชสิทธิ์ไดอีกโดยนับตอ
รวมแลวไมเกิน 12 ครั้งตอป เชน เคยเปลี่ยนไปแลว 4 ครั้ง ปนี้จะเหลือสิทธิ์
อีก 8 ครั้ง เปนตน
อยางไรก็ตามแมจะยังคงจำกัดจำนวนครั้ง แตสมาชิกไมตองรับภาระคา
ธรรมเนียมเอง เพราะ กบข. เปนผูด แู ลให ตางจากกองทุนทัว่ ไปทีต่ อ งรับภาระ
คาธรรมเนียมการเปลี่ยนแผนในแตละครั้งดวย นอกจากนี้ยังเปนบริการที่
กระตุน เตือนใหสมาชิกไดเลือกแผนการลงทุนดวยตัวเอง เพราะในปจจุบนั เงิน
ออมของสมาชิกที่ไมไดเลือกแผนการลงทุนจะถูกนำไปลงทุนใน "แผนหลัก"
ออกแบบมาใหเหมาะกับสมาชิกสวนใหญทย่ี อมรับความเสีย่ งระดับปานกลาง
และคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีส่ งู กวาอัตราเงินเฟอ แตสมาชิกแตละคน
ยอมมีเปาหมายการลงทุนที่ไมเหมือนกัน ดังนั้นสมาชิก จึงควรเลือกแผน
ลงทุนดวยตนเอง โดยพิจารณาวาตนเองสามารถยอมรับความเสีย่ งไดแคไหน
สอดคลองกับความเสี่ยงตามแผนการลงทุนใดใน 7 แผน ที่ กบข. มีใหเลือก
ไดแก แผนตลาดเงิน แผนตราสารหนี้ แผนหลัก แผนสมดุลตามอายุ แผนผสม
หุน ทวี แผนกองทุนอสังหาริมทรัพยไทย และแผนตราสารทุนไทย ซึง่ ถาหาก
คุณอายุยังนอยยัง หรือยังมีเวลาใหลงทุนไดอีกนานกวาจะเกษียณ ถือวายัง
มีโอกาสลงทุนแบบเสีย่ งสูงเพือ่ เรงสะสมผลตอบแทน เพราะจากสถิตทิ ผ่ี า นมา
หากเราลงทุนระยะยาว การลงทุนในหุน ไดรบั อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ
แมวา ระหวางทางจะมีความผันผวนของผลตอบแทนที่จะไดรับหรือเปนความ
เสีย่ งทีจ่ ะตองเจอ ดังนัน้ เราควรศึกษาขอมูลการลงทุนของแตละแผนใหเขาใจ
เพื่อใหสามารถเลือกแผนที่เหมาะสมกับตัวเอง และสามารถลงทุนระยะยาว
ไดอยางสบายใจไปพรอม ๆ กับเงินลงทุนทีเ่ ติบโต...
ย้ำ!! กอนการเลือกเปลี่ยนแผนการลงทุน สมาชิกควรศึกษาและทำความ
เขาใจแตละแผนการลงทุน รวมถึงเขาใจสถานการณการลงทุนในขณะนั้น
หากไมแนใจสามารถนัดปรึกษาเรือ่ งแผนการลงทุนไดกบั ศูนยใหคำปรึกษา
ทางการเงิ น กบข. ได ท ี ่ My GPF Application “เมนู น ั ด หมาย
บริการขอมูลการเงิน” หรือ ที่ fa@gpf.or.th ...

รวมโปรคนเดินทาง
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ทั้งอุนใจ ทั้งสบายกระเปา

ฤดูทองเที่ยวมาถึงแลว! Deal4You ฉบับนี้ ขอเอาใจสมาช�ก กบข. ดวยโปรเดินทาง
ใหอุนใจ ปลอดภัย และทองเที่ยวไดในราคาเบา ๆ ไมวาจะเปนสวนลดตั�วเคร�่องบิน
ที่พัก และประกันการเดินทาง โดยสามารถกดรับสิทธิ์ไดที่แอป กบข.

สวนลด

300

บาท

ทุกที่นั�ง ทุกเที่ยวบิน

ลดเพ��มทันที

จองผานแอป กบข. เทานั�น

เง�่อนไขตามที่บร�ษัทกำหนด

รั
บ
ฟร�
!
ประกันอุบัติเหตุเดินทาง
คุมครองสูงสุด

100,000 บาท

*เง�่อนไขเปนไปตามที่กำหนด
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“คนมีแผน (ลงทุน)”
เพราะช�ว�ต…ยังตองมีแผน แผน

ที่วางไวเพ�่อใหเราใชช�ว�ตอยางมั�นคง
สามารถเดินไปถึงเปาหมายไดโดยไมไร
ทิศทาง เชนเดียวกับแผนการลงทุน
กบข. ที ่ ม ี ไ ว เ พ� ่ อให สมาช�ก ไดเลือก
วางแผนเง�นออมไดตอบโจทยกบั เปาหมาย
การเง�นเพ�่อช�ว�ตวัยเกษ�ยณของตนเอง
เพ�ยงแตอาจตองยอมใชเวลาศึกษา
ทำความเข า ใจตั � ง แต ใ นวั น นี ้ ดี ก ว า
สุดทายตองมานั�งเสียดายกับคำวา
“ถารูอ ยางนีจ้ ะ…” เพราะเมือ่ วันนัน� มาถึง
ก็อาจสายเกินไปเสียแลว…

ผลตอบแทนที่ลดลงระหวางทาง
ยังไมนากลัวเทาความเสี่ยงปลายทาง
ที่เง�นจะมีเง�นไมพอใชตอนเกษ�ยณ

คอลัมนเร�่องจากปกฉบับนี้ ไดรวบรวม
บทสัมภาษณจากเพ�่อนสมาช�กที่มา
รวมแชรมุมมองและประสบการณ ใน
การออมและการเลือกแผนการลงทุน
กับ กบข. ซ�่งนับเปนหนึ่งในเคร�่องมือ
สำคัญทางการเง�นที่ชวยเพ��มคาเง�น
ออมใหบรรลุเปาหมายความเพ�ยงพอ
เพ�อ่ ช�วต� ในวัยเกษ�ยณได
พ.ต.ท. พงศพัศ บัวรุง อายุ 34 ป
สารวัตรกองกำกับการ 1
กองบังคับการปราบปรามการคามนุษย
“ผมเริ่มจากคอย ๆ ทำความเขาใจลักษณะการ
ลงทุนของแผนตาง ๆ ที่ กบข. เปดใหสมาชิกเลือก
ได เพื่อดูวาตัวเองเหมาะกับแผนไหนนอกจากแผน
หลักที่เปนแผนเริ่มตนตั้งแตเขาเปนสมาชิก จนได
มองเห็นโอกาสในชวงทีต่ วั เองอายุยงั นอย มีเวลาออม
อีกนาน จึงพอทีจ่ ะเลือกแผนการลงทุนทีม่ คี วามเสีย่ ง
สูงได แผนที่เสี่ยงสูงก็มีโอกาสไดผลตอบแทนที่สูง
ตามไปดวย จากแผนหลักจึงเลือกเปลีย่ นไปอยูแ ผน
สมดุลตามอายุ ซึ่งเปนแผนที่ปรับสัดสวนการลงทุน
อัตโนมัติตามชวงอายุดวยคอนเซ็ปตที่เขาใจงาย ๆ
คือ “อายุนอยเสี่ยงมาก อายุมากเสี่ยงนอย” เมื่อ
เขาใจเรื่องการลงทุนมากขึ้นแลว ปจจุบันผมได
เปลีย่ นมาเลือกแผนการลงทุนแบบผสมเอง คือเลือก

ผสมแผนตราสารทุ น ไทย กั บ แผนกองทุ น
อสังหาริมทรัพยไทย และเพิ่มเงินออมเต็มเพดาน
เปน 15% ก็ในชวงทีเ่ กิดวิกฤตเชือ้ ไวรัส COVID-19
ไมไดกงั วลใจเพราะเขาใจดีวา การออมเงินในสวนนี้
เปนการออมเงินระยะยาว ปลายทางของเปาหมาย
คื อ มี เ งิ น เอาไว ใช ต อนเกษี ย ณจึงมองวาแมวา
หุนจะราคาตก แตในชวงเวลานี้เปนโอกาสไดเก็บ
จำนวนหนวยลงทุนมากขึน้ กวาปกติ ซึง่ ในระยะยาว
แลวแนวโนมผลตอบแทนจะกลับไปทีเ่ ดิมหรือใกล
เคียง และผลกระทบจากเหตุการณนถ้ี อื เปนวิกฤต
ชัว่ คราว ทุกอยางก็จะคลีค่ ลายลงเหมือนวิกฤตอืน่ ๆ
ทีผ่ า นมาในอดีต สิง่ สำคัญผมมองวาความเสีย่ งของ
ผลตอบแทนที่ลดลงระหวางทาง ยังไมนากลัว
เทาความเสี่ยงปลายทางที่เงินจะมีเงินไมพอใช
ตอนเกษียณ”
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ผมมั�นใจวาการเปลี่ยนแผน
การลงทุนและการออมเพ��มจะทำให
เง�นออมสะสมเติบโตเพ��มมากข�้น

อายุราชการยังเหลืออีก 10 ป
ในระยะยาวแผนลงทุนที่เนนลงทุนในหุน
นาจะไดผลตอบแทนที่สูงกวา
คุณพัชราภา ผาแสง อายุ 48 ป
ผูอำนวยการโรงเร�ยนสารธรรมว�ทยาคาร จ.นาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพ�้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
“เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกเปลี่ยนแผนการลงทุน
เปนแผนผสมหุน ทวี เพราะคิดวาอายุราชการยังเหลือ
อีก 10 ป ในระยะยาวแผนลงทุนทีเ่ นนลงทุนในหุน
น า จะได ผลตอบแทนที ่ ส ู ง กวา แมห ุนจะตกลง
บางก็เปนธรรมชาติของตลาดที่ตองอาศัยความ
เขาใจ โดยเฉพาะในชวงวิกฤตเชือ้ ไวรัส COVID-19
สงผลกระทบใหยอดเงิน กบข. ลดลง ถาเราเขาใจ
ความผันผวนระยะสั้นของตลาดหุนเราจะไมกังวล
ซึ่งการที่หุนตกในชวงเวลาแบบนี้ดิฉันกลับมองวา
ถือเปนโอกาสดีที่จะไดเก็บสะสมหนวยลงทุนให
มากขึ้นดวยราคาซื้อที่ถูกลง ยกตัวอยางเชน ปกติ
เราสงเงินเขา กบข. เดือนละ 1,000 บาท ซือ้ หนวย
ลงทุนได 40 หนวย (หนวยละ 25 บาท) พอหุน ตก
เหลือราคาหนวยละ 20 บาท เงิน 1,000 บาท ของ
เรากลับซื้อหนวยลงทุนไดมากขึ้นเปน 50 หนวย
และเมือ่ สถานการณทกุ อยางกลับเขาสูส ภาวะปกติ
ก็นาจะไดผลดี สวนตัวแลวคิดวาทุกครั้งที่มีวิกฤต
มักจะเปนโอกาสในการลงทุนหุน ดวยเชนกัน
สำหรับสิ่งที่อยากฝากถึงเพื่อนสมาชิกเกี่ยวกับ
การออมเงินกับ กบข. คือ การวางแผนเกษียณ
ตัง้ แตเริม่ ทำงานจะเปนหลักประกันใหเรามีคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ แี มจะเกษียณอายุราชการไปแลว การออม
เพิม่ ในอัตราทีเ่ ราบริหารได ยิง่ มากนาจะยิง่ ดีกบั ตัว
เราเอง สวนตัวออมเพิม่ 12% เพราะ กบข. มีผจู ดั การ
กองทุนที่มีความสามารถ นาจะสามารถสรางผล
ตอบแทนที่ดีในระยะยาว และจากผลการดำเนิน
งานที ่ ผ  า นมา กบข. ก็ ส ามารถบริ ห ารให ไ ด
ผลตอบแทนในระดับทีน่ า พอใจ และยังมีแผนการ
ลงทุนใหเลือกไดหลากหลาย หากศึกษาเรื่องการ
ออมการลงทุนเพิ่มขึ้นเราก็จะวางแผนเกษียณ
ไดอยางมั่นใจ”

ดร.ศิร�ชัย ร�นทะราช อายุ 46 ป
นักว�ชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ
“ผมเปนสมาชิก กบข. ตั้งแตป 2540 ออมใน
อั ต ราปกติ 3% ของเงิ น เดื อ นมาตลอด จน
ตัดสินใจออมเพิม่ กับ กบข. ดวยเหตุผล 3 ขอ คือ
1. ไดอานรายงานผลการดำเนินงานประจำป
2562 ของ กบข. พบวา กบข. มีสินทรัพยสุทธิ
และผลตอบแทนจากการลงทุนและผลประโยชน
สุ ท ธิ ป 2562 เพิ ่ ม จากป 2561 2. ผลการ
ดำเนินงานเปรียบเทียบแผนการลงทุนในป 2562
เห็นวาทั้งแผนหลัก แผนผสมหุนทวี และแผน
ตราสารหนี้มีผลตอบแทนหลังหักคาใชจายที่
4.25-6.47% ซึ่งเปน ผลตอบแทนที่น าพอใจ
3. จากการอานงบการเงินของแตละบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย www.set.or.th พบวา กบข.
ไดเขาไปถือหุนในหลายบริษัทที่นาสนใจ มีงบ
พื้นฐานที่ดี บริษัทมีกำไร และมีปนผลตอเนื่องที่
นาพอใจ “จึงมั่นใจวาการออมเพิ่มกับ กบข.”
จะสามารถเพิ่มผลตอบแทนจากการออมให
เติบ โตเพิ่มขึ้น ได ปจจุบัน ผมออมเพิ่ม 10%
และกำหนดเปาหมายในป 2564 ออมเพิ่มที่
12% และเปลี่ยนแผนการลงทุน จาก “แผน
หลัก” มาเปน “แผนผสมหุนทวี” ดวยเหตุผล
ทั้ง 3 ขอขางตนที่ทำใหผมมั่นใจวาการเปลี่ยน
แผนการลงทุนและการออมเพิม่ จะทำใหเงินออม
สะสมเติบโตเพิม่ มากขึน้ กวาเดิมจาก“แผนหลัก”
แตมีขอจำกัดและขอดี คือ อาจมีความเสีย่ งสูง
แตผลตอบแทนก็สูงเชนเดียวกัน (High risk
High return)

สำหรับในชวงวิกฤต เชื้อไวรัส COVID-19 ที่
กระทบตลาดหุ  น มาก ๆ ผมมองว า นี ่ เ ป น
“ป ญ หาในระยะสั ้ น ” ซึ ่ ง “หลักการออม”
คือการมองใน “ระยะยาวอยูแลว” ในฐานะ
นักออม ยอดเงิน กบข. ที่ลดลงผมจึงไมไดกังวล
และมองวาชวงเวลานี้ คือโอกาสที่ดีในการเพิ่ม
สัดสวนการออมเพิม่ สำหรับใครทีเ่ ริม่ สนใจเลือก
แผนการลงทุน อยากใหเพื่อนสมาชิกลองเขาไป
ศึกษารายละเอียดของแตละแผนที่ กบข. มีให
เลือก วามีความสนใจ ความถนัด และชอบแบบ
ไหน เชน แผนตลาดเงิน และแผนตราสารหนี้
“ระดับความเสีย่ งต่ำ” แผนหลักดอกผลพอเพียง
“ระดับความเสี่ยงปานกลาง” แผนผสมหุนทวี
“ระดับความเสีย่ งสูง” ผลตอบแทนจากหุน เปนตน
ทายนี้ ผมเปรียบเทียบ “หลักการออม” เหมือน
การปลูกปา เราไมสามารถปลูกตนไมใหเปนปา
ไดในวันเดียว เดือนเดียว หรือปเดียว มันคือการ
ปลูกตนกลาเล็ก ๆ สม่ำเสมอ ตอเนื่อง ในระยะ
ยาว ถึงจะเปนปาใหเรา “หลักการออมก็เชน
เดียวกัน” เพื่อนสมาชิกก็คงมีหลักการเดียวกัน
คือมองเห็นความสำคัญของการออมทีเ่ ชือ่ วาเปน
สิ่งสำคัญในการวางแผนดานการเงินสำหรับ
อนาคต แตอาจแตกตางในสัดสวนการออมเพิ่ม
ขึ้นอยูกับการบริหารจัดการการเงินของแตละ
บุคคล และความแตกตางประเภทของแผนการ
ออม ซึ่งบางทานอาจไมทราบวาเราสามารถ
เปลี่ยนแผนตามที่เราสนใจได สามารถเขาไป
ศึ ก ษาและปรั บ เปลี ่ ย นแผนการออมได ท ี ่
https://mygpf.gpf.or.th หรือ แอป กบข.
ที่ชื่อวา My GPF
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ผมมีเปาหมายที่จะ “เกษ�ยณรวย”
ดวยการมีอิสรภาพทางการเง�น
และตองไมเปนภาระใหกับคนที่เรารัก

การลงทุนทุกอยางมีความเสี่ยง
แตการไมมีความรูนั�น
เสี่ยงที่สุดครับ
ส.ต.ท. ภูร�วัชน พุมพวง อายุ 26 ป
ผบ.หมู( ป.) สถานีตำรวจภูธรเมืองพ�ษณุโลก
ผมเชื่อในคำวา “ออมกอน...รวยกวา” ชวยพิชิต
เปาหมายการเงินได ปจจุบันผมออมเพิ่มเต็มสิทธิ์
12% และเลือกลงทุนใน “แผนตราสารทุนไทย
100%” เพราะเขาใจเรื่องผลตอบแทนแบบทบตน
ที่ยิ่งมีเวลาการออมนาน ผลตอบแทนยิ่งทบขึ้นไป
เรื่อย ๆ แบบทวีคูณ สวนตัวผมมีความรูการลงทุน
ดานตราสารทุนอยูพอสมควรจากการศึกษาดวย
ตัวเอง เรื่องการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (www.set.or.th) และเทรดหุนเอง
อยูแลวก็เลยสามารถทำความเขาใจกับผลการ
ดำเนินงานหรือแผนการลงทุนของ กบข. ไดไม
ยากมากนัก อาศัยการอานผานเว็บไซตของ กบข.
เขาไปที่หนา "รายงานประจำป" จะมีรายละเอียด
โดยละเอียดใหไดศึกษากัน แตถาไมมีเวลาพอเราก็
สามารถใชบริการ “ศูนยใหคำปรึกษาทางการเงิน
กบข.” ใหชวยแนะนำและใหความรูได มีบริการที่
แอป กบข. “My GPF” กดเขาไปที่เมนู "นัดหมาย
บริการขอมูลทางการเงิน" เจาหนาที่ก็จะติดตอ
กลับมาใหคำปรึกษา สำหรับผมการลงทุนระยะยาว
ก็เหมือนการวิ่งมาราธอน ใครวิ่งไดนานกวาคนนั้น
ชนะ ตอนนี้ผมสามารถออมเพิ่มไดเต็มที่ เนื่องจาก
ตัวเองยังไมมีหนี้ เพราะถือคติที่วาอดเปรี้ยวไวกิน
หวาน ในอนาคตผมอยากใหวัยเกษียณเปนชวง
เวลาที่มีเงินเหลือกินเหลือใชไมเดือดรอนลูกหลาน
และจะไดนำเงินทีไ่ ดจาก กบข. มาลงทุนตอเองดวย
สำหรับในชวงวิกฤตไวรัส CIVID-19 ทีก่ ระทบตลาด
หุนมาก ๆ จนทำใหหลายคนกังวลใจ ผมมองวา
ความผันผวนของตลาดที่เกิดขึ้นในปนี้ถือเปนเรื่อง
ธรรมดาของรอบวัฏจักรการลงทุนในทุก 10 ป จะ
มีวิกฤตเชนนี้เกิดขึ้นเปนเรื่องปกติอยูแลว อยูที่จะ
มาเร็วหรือมาชาและจะมาในรูปแบบไหน ทีผ่ า นมา
ก็มีทั้งวิกฤตแฮมเบอรเกอร และวิกฤตตมยำกุง
ซึง่ เมือ่ เหตุการณกลับมาเปนปกติในระยะยาวยังไงผล
ตอบแทนก็มแี นวโนมทีจ่ ะกลับมาปกติ

คุณภัฏ เตหะรานนต อายุ 32 ป
พนักงานไตสวน ระดับกลาง
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจร�ตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
ปฏิเสธไมไดวาเงินเปนปจจัยหนึ่งในหลายปจจัยของความสุข ผมจึงหาวิธีที่จะเกษียณอยางมี
ความสุข ซึ่งนับเปนโอกาสดีเมื่อผมเขารับราชการและไดเขาอบรมขาราชการบรรจุใหมโดยมี
เจาหนาที่ของ กบข. มารวมใหความรูเกี่ยวกับการเงิน หลังจากนั้นผมจึงเริ่มศึกษาวางแผนการ
เงินเพื่อการเกษียณอยางจริงจัง โดยผมมีเปาหมายที่จะ “เกษียณรวย” ดวยการมีอิสรภาพทาง
การเงินและตองไมเปนภาระใหกับคนที่เรารัก ผมจึงเห็นวาเงินที่ออมกับ กบข. ตามอัตราปกติ
3% นัน้ นอยเกินไป อีกทัง้ แผนหลักเปนแผนการลงทุนทีไ่ มเหมาะกับผมในวัย 23 ป เนือ่ งจากอายุ
ยังนอยและสามารถรับความเสี่ยงไดสูง เพราะยังมีเวลาในการออมอีกนานกวาจะเกษียณ
ผมจึงตัดสินใจออมเพิ่มสูงสุด 12% รวมกับอัตราปกติ 3% เปน 15% ตอเดือน และเลือก
เปลี่ยนแผนลงทุนเปน “แผนผสมหุนทวี” ดวยมีพื้นฐานความรูจากการลงทุนดวยตนเอง
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาอยูกอนแลว
หากเพื่อนสมาชิกทานใดอยากเลือกแผนการลงทุนใหเหมาะกับตัวเอง โดยเฉพาะแผนที่มีการ
ลงทุนในหุน ควรตองศึกษารายละเอียดของแผนการลงทุนนัน้ ๆ ใหเขาใจกอน ทีส่ ำคัญอยากให
ตระหนักถึงอายุ เพราะสวนตัวผมเชื่อมั่นวายิ่งอายุนอยก็สามารถรับความเสี่ยงไดมาก
โดยความเสี่ยงที่มากขึ้นก็มีโอกาสรับผลตอบแทนมากเชนกัน ซึ่งผมเปนสมาชิกคนหนึ่งที่มี
ความเชือ่ มัน่ ใน กบข. เพราะเมือ่ ศึกษานโยบายการกำกับดูแลกิจการ เจตจำนงสุจริตของผูบ ริหาร
และการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ซึ่งผมเชื่ออยางยิ่งวาการลงทุนที่ดีอยางยั่งยืนตองมี
ธรรมาภิบาล กรณีน้ี กบข. พิสจู นแลวในการเขารวมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ของสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่ง กบข. ไดคะแนน ITA อันดับ 1 ประเภทกองทุน มา 2 ปแลว

ผมอยากขอฝากถึงเพื่อนสมาชิกที่เปนตำรวจดวยกัน หรือเพื่อนขาราชการตางสังกัด หากทาน
อายุยังนอย เพิ่งเรียนจบใหม ๆ หรือยังมีเวลารับราชการอีกนาน อยากใหศึกษาเกี่ยวกับแผน
การลงทุนใหมาก วางแผนใหดี อายุนอยสามารถเสี่ยงไดมาก แตถาระยะเวลาในการลงทุนมาก
ขึน้ จะทำใหความเสีย่ งนัน้ ต่ำลงตามระยะเวลา ก็สามารถจะเลือกแผนกองทุนตราสารหุน ไทยได
สวนที่มีอายุสูงขึ้น ก็ลดความเสี่ยงลงตามที่รับได สุดทายแลวเปาหมายการลงทุนแตละคนไม
เหมือนกัน ก็ตองปรึกษาเจาหนาที่ กบข. และตองศึกษาดวยตนเองเพิ่มเติมดวย แมการลงทุน
ทุกอยางมีความเสี่ยง แตการไมมีความรูนั้นเสี่ยงที่สุดครับ

ความรูดานการลงทุนกับ กบข.
จะเปดโลกอีกใบที่เราเคยมองวา
เปนเร�่องไกลตัว

นาวาโท พงศนร�นทร สันตว�ชัย อายุ 38 ป
กรมสงกำลังบำรุงทหาร กองบญชาการกองทัพไทย
หลายคนอาจมีความกังวลใจกับสถานการณนี้ ซึ่งสำหรับผม
ถือวาเปนโอกาสดีที่จะเปลี่ยนแผนการลงทุนไปอยูแผนที่มี
สัดสวนการลงทุนในตลาดหลักทรัพยมากขึ้น (แผนลงทุน
ที ่ ม ี ห ุ  น ผสมอยู  เ ยอะ) แต ก  อ นที ่ จ ะตั ด สิ น ใจเปลี ่ ย นแผน
ควรตอบคำถาม 3 ขอนี้ใหไดกอนทุกครั้ง คือ 1. คิดวาราคา
ดัชนีตลาดหลักทรัพยมีแนวโนมจะขึ้นหรือลง 2. แผนที่เลือก
สอดคลองกับขอ 1 หรือไม และ 3. ถาราคาดัชนีฯ ไมเปนไป
ตามทีค่ ดิ จะทำอยางไร ซึง่ ถาใครมีความพรอมอยูแ ลวก็สามารถ
ใชสิทธิ์เปลี่ยนแผนที่มีอยู 12 ครั้งตอปเพื่อสรางโอกาสใหได
ผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได แตสำหรับสมาชิกที่
ยังไมมคี วามรูด า นการลงทุน ผมมองวาถือเปนโอกาสทีเ่ หมาะ
มากที่จะเริ่มตนศึกษาตอนนี้

จากขอมูลผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ป ของ กบข. (พ.ศ. 2558-2562) จะเห็นวาเงินที่
สมาชิกฝากให กบข. ดูแลจะมีอัตราผลตอบแทนอยูที่ประมาณ 4-5% ตอป
(แผนหลัก อยูที่ 4.1% แผนผสมหุนทวี อยูที่ 4.6% ตอป) ดังนั้น ผูที่คาดหวังผล
ตอบแทน 5% ตอป อาจจะยังคงใชแผนสำรับตามที่ กบข. ดำเนินการใหอยูแลว
ก็ได ซึ่งไดแก แผนหลัก แผนผสมหุนทวี และแผนสมดุลตามอายุ แตสำหรับผูที่
คาดหวังผลตอบแทนที่มากกวาปกติ อาจตองออกแรงศึกษาขอมูลดานการลงทุน
เมื่อสมาชิกมีความรูในดานการลงทุนแลวก็จะสามารถวางแผนของตัวเองในเบือ้ ง
ตน และใชวธิ เี ลือกแผนลงทุนแบบผสมสัดสวนเองได การเปลีย่ นแผนในแตละครัง้
เปนการเปลี่ยนแผนเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
เพื่อสรางอัตราผลตอบแทนที่มากกวาปกติผานสิทธิ์ในการเปลี่ยนแผนจำนวน
12 ครั้งตอป แตขอย้ำวาจำเปนมากที่จะตองอาศัยความรูเพิม่ เติมจากวิชาชีพที่
มีอยู สุดทายความรูด า นการลงทุนกับ กบข. จะเปดโลกอีกใบที่เราเคยมองวาเปน
เรือ่ งไกลตัว เหมือนทีผ่ มเคยเปนในอดีต แตตอนนีผ้ มไดตน่ื ขึน้ มาแลว และขอเชิญ
ชวนทุกทานใหเริ่มตนตั้งแตวันนี้ พรอมกับแนะนำเพื่อนขาราชการทานอื่น ๆ
ที่ยังไมเคยทราบมากอน เพื่อความมั่นคงในชีวิตหลังการเกษียณครับ

เพื่อความสุขในบั้นปลายชีวิตวัยเกษียณที่ทุกคนตางปรารถนา การวางแผน
การเงินถือเปนกุญแจสำคัญที่จะทำใหทุกคนเดินไปถึงเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเปนสิ่งจำเปนในการสรางความมั่นคงใหกับชีวิตทั้งในวันนี้
และวันขางหนา แลวคุณละ! วันนี้มีแผน (การลงทุน) เปนของตัวเองแลว
หรือยัง ? ...

คอลัมนนม้ี รี างวัล!
สำหรับสมาช�ก 5 ทานแรกที่ลงทะเบียนนัดปร�กษาศูนย ใหคำปร�กษาทางดานการเง�น
เร�่อง “เลือกแผน ออมเพ��ม คำนวณเง�นเกษ�ยณ” ผานชองทาง LINE: GPFcommunity เร�ยบรอยแลว
เพ�ยงสงภาพหนาจอในขั�นตอนสุดทาย พรอมแจง ช�่อ-นามสกุล มาที่หนาขอความแชท อยาลืมพ�มพ “รวมสนุกวารสาร กบข.
รอรับของรางวักลารสง(หมดเขตร
ตรงถึงบวามสนุ
นทากนได
เลย!
คอลัมนเร�่องจากปก ฉบับเดือนพฤศจ�กายน 2563” รับไปเลยรางวัลสุดพ�เศษจากกองบรรณาธิ
30 ธันวาคม 2564 เทานั�น)
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โดย ศูนย ใหคำปร�กษาทางการเง�น

เมื่อไหรควรออม เมื่อไหรควรลงทุน

สำหรับหลายคนที่กำลังอยูในวัยสรางเนื้อสรางตัวนั�น
ในดานการบร�หารการเง�นสวนบุคคล มีเร�่องที่ตองเขาใจลำดับ
ตน ๆ เลยก็คอื เร�อ่ งของการออมและการลงทุน ซ�ง่ ทัง� สองอยางนี้
มีทง�ั ความเหมือนและความแตกตางกัน การรูว า เมือ่ ใดควรออม
และเมื่อใดควรเร�่มตนลงทุนนั�น จ�งเปนสิ�งสำคัญที่ตองใสใจ
เปนอยางยิ�ง

ความหมายของการออมและการลงทุน
การออม คือ การกันเงินบางสวนออกมาจากรายได ซึง่ เปนคนละสวน
กับคาใชจา ยตาง ๆ โดยนำเงินไปเก็บสะสมทีละเล็กทีละนอย โดยคนสวนใหญ
มักจะนำเงินออมไปฝากไวกบั ธนาคาร ซึง่ การออมนีเ่ องเปนจุดเริม่ ตนของการ
สะสมความมัง่ คัง่ สวนการลงทุนนัน้ เปนเรือ่ งทีต่ อ ยอดจากการออมไปอีกขัน้
เปนการนำเงินออมทีม่ อี ยูไ ปลงทุนหรือเขาซือ้ สินทรัพยตา ง ๆ เชน การนำเงิน
ไปซือ้ หุน ซือ้ พันธบัตร หรือซือ้ หนวยลงทุนกองทุนรวม เปนตน
ความแตกตางของทั้งสองอยางนี้ คือ การออมจะมีความเสี่ยงต่ำ
ดอกเบีย้ ทีไ่ ดรบั จากการฝากเงินคอนขางนอย เงินตนไมมคี วามผันผวน อีกทัง้
สามารถถอนเงินมาใชไดตลอดเวลา สวนการลงทุนโดยทัว่ ไปแลวจะมีความเสีย่ ง
สูงกวาการออม เงินตนทีล่ งทุนอาจมีการขาดทุนได แตถา สามารถลงทุนไดใน
ระยะยาวแลว ก็สามารถคาดหวังผลตอบแทนเฉลีย่ ทีจ่ ะไดรบั สูงกวาการออม

ควรออมอยางไรและออมไวที่ไหนดี
ถาในปจจุบนั เรายังไมมเี งินออมหรือยังออมไมไดเทาทีต่ อ งการ อาจ
เริม่ ตนสำรวจ 2 ปจจัยหลัก ทีส่ ง ผลใหเราสามารถออมไดมากขึน้ นัน่ ก็คอื การ
เพิม่ รายไดและการลดคาใชจา ย ซึง่ อาจเริม่ ตนดวยการทำบัญชีรายรับ-รายจาย
หรือการกำหนดงบประมาณในแตละเดือน และเมือ่ สามารถกันเงินมาออมได
แลว อาจเลือกเปดบัญชีธนาคารแยกออกมาจากบัญชีทม่ี ไี วเพือ่ ใชจา ยในชีวติ
ประจำวัน จะไดเห็นอยางชัดเจนวาเงินสวนไหนเปนเงินออม
สำหรับผูท เ่ี ริม่ ตนออมนัน้ เปาหมายการออมทีส่ ำคัญลำดับแรก คือ
การมีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน ซึ่งควรมีเงินจำนวนนี้ไมนอยกวา 3 เทาของคาใช
จายเฉลี่ยตอเดือน เงินสำรองเผื่อฉุกเฉินนี้มีไวใชจายในกรณีที่เกิดเหตุการณ
ไมคาดฝน เงินสวนนีเ้ ปนเงินออมทีต่ อ งมีกอ นเริม่ ลงทุน และควรเปนเงินออม
ที่มีสภาพคลองสูง ตองพรอมนำเงินออกมาใชไดตลอดเวลา อาจเลือกออมไว
ในบัญชีออมทรัพยหรือบัญชีออมทรัพยแบบดิจิทัล ที่ปจจุบันสามารถใช
แอปพลิเคชั่นของธนาคารถอนเงินจากตู ATM ไดทันทีที่ตองการ สวนถาใคร
มีเปาหมายการออมอื่น ๆ ไมวาจะเปน การออมเพื่อเตรียมเงินไวดาวนบาน
ดาวนรถ หรือเตรียมไวเปนทุนประกอบธุรกิจ ฯลฯ อาจพิจารณาลักษณะการ
ฝากเงินในบัญชีฝากประจำ 24 เดือนที่ไมตองเสียภาษีดอกเบี้ย และเปนการ
สรางวินยั การออมอยางสม่ำเสมออีกดวย

เร�่มตนลงทุนและลงทุนใหไดรับ
สิทธิประโยชนทางภาษ�
สำหรับผูที่กำลังจะเริ่มลงทุน แนะนำวาควรเริ่มตนโดยใช กองทุน
รวม เนือ่ งจากกองทุนรวมจะมีการกระจายความเสีย่ งการลงทุน โดยมีผจู ดั การ
กองทุนบริหารเงินลงทุนใหกบั เรา หนาทีข่ องเราคือตองเลือกกองทุนใหเหมาะ
สมกับระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได และเลือกลงทุนในกองทุนประเภทสินทรัพย
ตาง ๆ ทีม่ นี โยบายตามทีเ่ ราตองการ ตัวอยาง หากตองการลงทุนระยะสัน้ โดย
มีแนวโนมจะถอนเงินมาใชอกี ภายใน 1 ป อาจเลือกลงทุนในกองทุนรวมตลาด
เงินหรือกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น แตถาตองการลงทุนระยะกลางตองการ
ใชเงินในอีก 3-5 ปขางหนา อาจเลือกกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง
ซึ่งเปนกองทุนแบบผสมที่มีทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนในกองทุนรวม
กองเดียวกัน
สวนการลงทุนระยะยาว เชน การลงทุนเพือ่ การเกษียณนัน้ พนักงาน
บริษัทเอกชนควรลงทุนใน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เนื่องจากจะไดเงินสมทบ
จากนายจางทำใหเงินลงทุนเติบโตไดมากขึน้ และเงินทีน่ ำสงเขากองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพสามารถนำไปใชสิทธิลดหยอนภาษีไดสวนขาราชการที่เปนสมาชิก
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) จะไดรบั เงินสมทบและเงินชดเชย
จากภาครัฐ และเงินที่สมาชิกนำสงเขา กบข. ทุกเดือนทั้งสวนเงินสะสมและ
เงินออมเพิม่ ก็สามารถนำไปลดหยอนภาษีไดเชนเดียวกัน โดยเงินทีส่ ง เขา กบข.
นัน้ จะเปนเงินลงทุนทีม่ กี ารกระจายความเสีย่ งในหลากหลายประเภทสินทรัพย
ทั้งตราสารหนี้ ตราสารทุนและการลงทุนอื่น ๆ โดยในปจจุบันสมาชิก กบข.
สามารถเลือกไดวา ตองการแผนการลงทุนทีม่ คี วามเสีย่ งระดับใด โดยผูอ ยูใ น
วัยเริม่ ตนทำงานอาจเลือกแผนการลงทุนทีม่ คี วามเสีย่ งสูง เพือ่ จะไดผลตอบแทนสูง
ในระยะยาว แตถาเปนผูที่ใกลเกษียณอาจเลือกแผนการลงทุนที่มีความเสี่ยง
ต่ำ เพือ่ ลดความผันผวนของเงินลงทุน
แมวาการลงทุนจะมีความเสี่ยงสูงกวาการออม แตสำหรับการ
สรางความมั่งคั่งในระยะยาวแลว การลงทุนคือสิ่งจำเปน เนื่องจากการ
ฝากเงินในธนาคารเพียงอยางเดียวจะทำใหไดรับดอกเบี้ยนอยกวาอัตรา
เงินเฟอ ซึง่ จะทำใหเงินของเรามีมลู คาลดลงในอนาคตนัน่ เอง สำหรับสมาชิก
กบข. ที่ตองการคำแนะนำเรื่องการออมและการลงทุน รวมทั้งการเลือก
แผนการลงทุนใหเหมาะสมกับตนเองนั้น สามารถนัดหมายศูนยขอมูล
การเงิน กบข. ไดท่ี My GPF Application เมนู “นัดหมายบริการขอมูล
การเงิน” หรืออีเมล fa@gpf.or.th ...
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ลงทุนลงทุน

“โจ
ไบเดน”
ผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย
เปนทีท่ ราบกันแลววาประธานาธิบดีสหรัฐฯ อยางไมเปนทางการ คนที่ 46 คือ โจ ไบเดน (Joe Biden) จากพรรค

เดโมแครต ผลการเลือกตั�งเมื่อชวงตนเดือนพฤศจ�กายนที่ผานมา ชนะ โดนัลด ทรัมป ประธานาธิบดีคนปจจุบันและกำลัง
จะกลายเปนอดีตประธานาธิบดีสหรัฐในอีกไมกี่วันขางหนา
โดยตลาดลงทุนตางใหการตอบรับกับชัยชนะของ โจ ไบเดน
ดวยการที่ดัชนีหุนสวนใหญทั่วโลกมาอยูในแดนบวกติดตอกันหลายวัน
ถือวาเปนการสงสัญญาณทีด่ ตี อ ตลาดการลงทุน เพราะนักลงทุนตางคาด
หวังนโยบายผอนปรนทางการคาของวาทีป่ ระธานาธิบดีคนใหมน้ี
โจ ไบเดน จะเขารับตำแหนงในพิธสี าบานตน วันที่ 20 มกราคม
2564 กอนที่จะไดนั่งเกาอี้อยางเปนทางการ ลองมาดูนโยบายที่พรรค
เดโมแครตไดใชหาเสียง และทำใหชนะใจชาวอเมริกนั อยางทวมทน

“Made in all of America”
by All for America’s workers

นโยบายดานเศรษฐกิจ โดยการชู Buy American แมจะไมใช
สิง่ ใหม เพราะเคยเปนนโยบายฮารดคอทีท่ รัมปไดออกกฎหมายระงับวีซา
ของแรงงานขามชาติ เพื่อหวังจะใหมีการจางงานในประเทศเพิ่มขึ้น แต
ก็ไดสงผลกระทบตออุตสาหกรรมเทคโนโลยีในสหรัฐฯ แตในยุคของ โจ
ไบเดน จะเนนการลงทุน และการคา เพื่อเรงพัฒนานวัตกรรมภายใน
ประเทศมากขึ้น และจะลดการพึ่งพาการผลิตจากตางประเทศ ดวยการ
กระตุน เศรษฐกิจมูลคา 7 แสนลานดอลลารสหรัฐฯ ตอป การเพิม่ การจัดเก็บ
ภาษีของภาคธุรกิจหรือนิติบุคคล และภาษีบุคคลธรรมดาที่มีรายไดสูง
1 ลานดอลลารสหรัฐฯ ตอป รวมทั้งสนับสนุนใหมีการจางงานคนทักษะ
สูงมากขึน้ ดวยการปฏิรปู นโยบายวีซา ของทรัมป

Free Trade With Allies นโยบายการคาระหวางประเทศ
จะเนนใชวิธีการเจรจาการคาผานเวทีการคาโลก เชน ความตกลงที่
ครอบคลุมและกาวหนาสำหรับหุนสวนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟก
(CPTPP) เพือ่ หวังผลักดันการคาเสรีทส่ี หรัฐไดรบั ประโยชนแบบมีเงือ่ นไข
ซึง่ ยังคงลอมกรอบการกระจายอิทธิพลของสาธารณรัฐประชาชนจีน แต
อาจมีความรุนแรงไมเทา Trade War เนือ่ งจากโจ ไบเดน เนนนโยบาย
ทางการคาแบบผอนปรน
นโยบายดานสุขภาพ จะสานตอโครงการ Obama Care เพือ่
เพิ่มโอกาสการเขาถึงประกันสุขภาพของชาวอเมริกันที่ยากจน ทั้งนี้ยัง
เปนทีจ่ บั ตามาตรการการควบคุมการแพรระบาดไวรัส COVID-19 ซึง่ โจ
ไบเดน ไดเสนอมาตรการปดเศรษฐกิจ เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน
จะสัง่ การใหผวู า การรัฐตาง ๆ บังคับใชมาตรการสวมหนากาก เวนระยะ
หางทางสังคม ตลอดจนตรวจหาเชื้อและติดตามตรวจสอบเสนทางการ
แพรระบาด
นโยบายดานสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศโลก โดยจะนำสหรัฐฯ เขาสูค วามตกลงปารีสวาดวยการลดปญหา
โลกรอน (Paris Agreement) ซึง่ สอดคลองกับนโยบายดานการลงทุน
ที่สหรัฐฯ จะเปนผูนำในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน พลังงาน
สะอาด ขึ้นมาทดแทนอุตสาหกรรมพลังงานน้ำมัน
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นี่เปนนโยบายสำคัญ ๆ สวนหนึ่งของโจ ไบเดน เทานั้น ซึ่ง
หากมองกลับมาที่ประเทศไทย ตองเตรียมรับมือกับนโยบายตาง ๆ
เหลานี้ เพราะสหรัฐฯ ถือเปนประเทศมหาอำนาจอันดับตนของโลก
ทุกการเคลือ่ นไหวมักจะกระทบตอทุกประเทศเสมอ เห็นไดชดั เมือ่ วันที่
24 พฤศจิกายน 2563 ดัชนีหุนดาวนโจนปดตลาด ทะลุ 30,000 จุด
พุง สูงทุบสติถิ เพราะสหรัฐฯ ไดเริม่ กระบวนการถายโอนอำนาจใหแกคณะ
บริหารของโจ ไบเดน และไดสงผลใหดัชนีหุนไทยปดตลาดเปนบวก
ตามไปดวย
ประเทศไทยตองเตรียมรับมือกับการเคลื่อนไหวของโลก เริ่ม
ตนที่การพิจารณาเขารวมความตกลงที่ครอบคลุมและกาวหนาสำหรับ
หุนสวนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟก (CPTPP) เพื่อเพิ่มโอกาสทางการ
คาใหกบั ประเทศ โดยเฉพาะการสงออกไปยังกลุม ประเทศสมาชิก CPTPP
แตทกุ สิง่ มักเปนดาบ 2 คมเสมอ หากไทยเขารวมจะกระทบตอเกษตรกร
เนื่องจากจะมีการจัดการเมล็ดพืชจากอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวย
การคุมครองพันธุพืชใหม (UPOV 1991) และอาจเกิดการผูกขาดการ
จำหนายยาบางชนิด เพราะมีการกำหนดใหจดสิทธิบัตรยาชื่อสามัญ

ในชวงที่โดนัลด ทรัมปนนั่งเกาอี้ประธานาธิบดี ใชนโยบาย
Buy American and Hire American อยางเขมขน ดวยการตั้งกำแพง
ภาษีสินคาจากประเทศผูนำเขาโดยเฉพาะจีน ซึ่งก็ไดสงผลกระทบตอ
สินคาไทยที่สงออกไปยังสหรัฐฯ ดวยเชนกัน หลังจากที่สหรัฐฯ ได
ประกาศตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) สินคาของไทย 573
รายการ โดยไดอางถึงความลมเหลวของไทยในการจัดการสิทธิแรงงาน
ไมไดตามมาตรฐานสากล และไทยไมสามารถเปดตลาดนำเขาหมูจาก
สหรัฐฯ ได ซึ่งศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย ได
ประเมินผลกระทบตอมูลคาการสงออกของไทย สูงถึง 4 หมื่นลานบาท
หรือคิดเปน 0.5% ของมูลคาการสงออกรวม สินคาที่ไดรับผลกระทบ
คือ สุขภัณฑ เม็ดพลาสติก อาหาร (ผลิตภัณฑ ถั่ว เสนพลาสตา เนื้อปู)
และเครื่องประดับ (สรอยทอง และหินอัญมณี) ในชวงที่โจ ไบเดน เปน
ประธานาธิบดี ไทยตองมานั่งลุนวาจะมีการทบทวนการตัดสิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากร (GSP) ของไทยหรือไม?
อุตสาหกรรมพลังงานสะอาด ทีโ่ จ ไบเดน กำลังใหความสนใจ
นับวาเปนอุตสาหกรรมทีน่ า จับตามองเปนอยางมาก โดยมีแผนจะลงทุน
ในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดมูลคา 2 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ
โดยบริษัทหลักทรัพยกสิกรไทย ไดวิเคราะหปจจัยบวกตอ
เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในแงของการคา ซึง่ จะหนุนราคาสินคาโภคภัณฑ
ขึ้นจากภาพรวมการคาโลกที่ดีขึ้น และหุนที่มีมุมมองเชิงบวก คือ
1. กลุมโรงไฟฟา พลังงานสะอาด และอื่นๆ ที่จะไดประโยชน
จากราคาน้ำมันที่ถูกลง (GULF-BGRIM-PTG-BGC-DCC และ OSP)
2. การเป ด โต ะ เจรจากั บ ประเทศคู  ค  า อย า งอิ ห ร า น และ
เวเนซูเอลาใหม (เปนบวกตอ TASCO)
3. ทีมบริหารของไบเดนที่ทำใหขอพิพาทระหวางสหรัฐฯ-จีน
ผอนคลายลง และอาจนำไปสูการปรับลดภาษีลงได ทำใหภาพรวม
การคาโลกดีขึ้น เปนผลดีตอสินคาโภคภัณฑและอุตสาหกรรมเดินเรือ
(TVO-PSL)
นี้เปนเพียงการประเมินจากนโยบายหาเสียงของโจ ไบเดน
เทานัน้ ซึง่ ตองมาลุน กันอีกที วานโยบายเหลานี้ จะเปนรูปธรรมเมือ่ ไร
และไทยตองพรอมตั้งรับ และเตรียมปรับตัวตามนโยบายของสหรัฐฯ
ดวย เพราะทุกกาวของสหรัฐฯ มักจะกระทบตอเศรษฐกิจโลก รวมถึง
ประเทศไทยดวย ....
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กบข. จัดประชุมสัมมนาเช�งปฏิบัติการ
คณะกรรมการ เพ�่อจัดทำแผนยุทธศาสตร 3 ป
(ป 2564-2566)
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) เปนประธานการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบตั กิ ารคณะกรรมการ โดยมี ดร. ศรีกญั ญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. พรอมดวยผูบ ริหารและพนักงาน นำเสนอขอมูลในการจัดทำแผนยุทธศาสตร 3 ป
(ป 2564-2566) เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ และนำไปพัฒนาใหแผนงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
โดยแผนยุทธศาสตรดงั กลาวจะครอบคลุม 3 ดาน ไดแก ดานงานลงทุน ดานงานสมาชิก และดานงานบริหารองคกร ซึ่งประกอบดวยแผนงานสำคัญ
9 แผน เพื่อมุงสูเปาหมายการสรางผลตอบแทนยั่งยืนระยะยาวใหกับสมาชิก และยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของ กบข. ใหโดดเดนและไดรับการยอมรับ
ในระดับนานาชาติ ภายใตวิสัยทัศน “กองทุนบำนาญไทย มาตรฐานกองทุนบำนาญโลก” ทั้งนี้ การประชุมฯ จัดขึ้นที่โรงแรม W Bangkok (30 ตุลาคม 2563)

กบข. เผยมุมมองการลงทุนอยางยั�งยืนในงานสัมมนา ESG อนาคตประเทศไทยสูความยั�งยืน
ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “Leadership in ESG
Investing & Initiatives: บทบาท กบข. สูการเปนผูนำดานการลงทุน ESG” ในงานสัมมนา ESG อนาคตประเทศไทยสูความยั่งยืน เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและ
แบงปนประสบการณในฐานะนักลงทุนสถาบันที่ผลักดันการลงทุนอยางรับผิดชอบ ซึ่ง กบข. ใหความสำคัญตอการบริหารจัดการกองทุนภายใตหลักเกณฑสากล
ทีค่ ำนึงถึงดาน ESG พรอมทัง้ มีเปาหมายหลักเพือ่ สรางผลตอบแทนทีม่ ง่ั คงยัง่ ยืนใหกบั สมาชิก และขับเคลือ่ นองคกรสูค วามรวมมือระดับโลก งานดังกลาวจัดโดย
สำนักขาวออนไลนไ ทยพั บ ลิ ก  า ณ โรงแรม ดิ แ อทธิ น ี โฮเทล แบงค็ อ ก (19 พฤศจิกายน 2563)
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ไมประดับบนโตะทำงาน
เสร�มดวงประจำราศี

ชวงใกลสิ�นปที่เต็มไปดวยกลิ�นอายของการเฉลิมฉลองแบบนี้ หากใครตองการสรางบรรยากาศให
สดช�่นข�้น ขอแนะนำใหลองเปลี่ยนแปลงอะไรเล็ก ๆ นอย ๆ ใกลตัว เชน สรางบรรยากาศบนโตะ
ทำงานดวยการหาไมประดับตนเล็กมาตั�ง นอกจากจะชวยสรางความผอนคลายในระหวางวันแลว
หากเราเลือกตนไมทถ่ี กู โฉลกกับราศีเกิด ก็จะยิง� ชวยเสร�มดวงชะตาใหดขี น้� อีกเทาตัว ลองมาดูกนั วา
ราศีใดเหมาะกับไมประดับชนิดใดบาง

ราศีมังกร “ไผกวนอิม”

ราศีกุมภ “บอนไซ”

จะชวยใหมีความเจร�ญกาวหนาในดานการงาน
ฐานะการเง�นมั�งคงร่ำรวย มีโชคลาภมากข�้น

ชวยสงเสร�มใหผูปลูกมีความอดทน และ
เอาตัวรอดไดในทุกสถานการณ

ราศีมีน “ตนแกวแคระ”

ราศีเมษ “ลิ�นมังกรแคระ”

ช�ว�ตของผูดูแลจะไรสิ�งกังวลใจ
สวางสดใสเหมือนดวงแกว

เช�่อกันวาจะชวยปองกันสิ�งชั�วราย

ราศีพฤษภ “บอนสี”

ราศีเมถุน “กุหลาบหิน”

ราช�นีแหงไมประดับ ไมโบราณซ�่งเช�่อกันวา
เมื่อปลูกแลวจะเปนสิร�มงคลแกเจาของ

เสร�มดวงเร�่องความร่ำรวย ใหมีเง�นทอง
เปนเศรษฐ�ในเร�ววัน

ราศีกรกฎ “โฮยา”

ราศีสิงห “ออมเง�น”

ชวยเสร�มศักยภาพในการทำงาน
และเพ��มพลังอำนาจ

เสร�มดวงดานเง�นทองและลาภยศ

ราศีกันย “เฟ�รนเง�น”

ราศีตุลย “พลูดาง”

วากันวาจะชวยใหเง�นทองไมรั�วไหล
ใชจายคลองแตมีเง�นเหลือเก็บ

จะทำใหมีคนรักใครเอ็นดูและสามารถเพ��มเสนห
ใหกับผูที่ดูแลตนไมนี้

ราศีพ�จ�ก “สับปะรดสี”

ราศีธนู “เฟ�รน”

ชวยใหช�ว�ตราบร�่น ไรอุปสรรคและศัตรู
รวมถึงยังชวยใหประสบความสำเร�จในดาน
หนาที่การงาน

ดานสุขภาพ รวมถึงยังชวยเสร�มโชคลาภ
และความเปนมงคลใหกับช�ว�ตอีกดวย

ใครอยูราศีไหนก็ไปเลือกซ�้อมาเสร�มราศีกันไดตามอัธยาศัย เพ�่อจะไดเปนการสงทายปนี้และเร�่มตน
ปหนาดวยความสดช�่นแจมใส หร�อหากจะเลือกซ�้อเปนของขวัญปใหมใหเพ�่อนฝูง หร�อผูหลักผูใหญ
ก็ถือเปนไอเดียที่ดีเชนกัน …
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เร�่องทายเลม

กำเนิด
ประเทศไทยเร�่มมีระบบบำนาญครั�งแรกมาตั�งแตป พ.ศ. 2444 และมีการแกไขเพ��มเติมเปนพระราชบัญญัติบำเหน็จ
บำนาญขาราชการ พ.ศ. 2494 ซ�่งเปนระบบบำนาญที่มีการรับประกันผลประโยชนแนนอนใหกับขาราชการผูสูงวัย เพ�่อใหมี
รายไดไวใชยามเกษ�ยณ โดยรัฐบาลเปนผูทำหนาที่จัดสรรงบประมาณดังกลาวมาจากงบประมาณของแผนดิน

ว�กฤต
เศรษฐกิจป 40

ปรับสูตรคำนวณบำนาญ
แบบเกา เง�นบํานาญของสมาช�ก

ความจำเปน
ของการปฏิรูป
ระบบบำนาญ

เง�นเดือน
เดือนสุดทาย

เวลาราชการ
(รวมวันทว�คูณ)

50

แบบปจจุบัน เง�นบํานาญของสมาช�ก
เง�นเดือนเฉลี่ย
60 เดือนสุดทาย

แนวโนมสังคมสูงวัย

x

x

เวลาราชการ
(รวมวันทว�คูณ)

50

ภาระบำนาญของประเทศ

(ไมเกิน 70% ของเง�นเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย)

แตดวยวิกฤตเศรษฐกิจตมยำกุง ป 2540 ประกอบกับแนวโนมของสังคมผูสูงวัยที่ทำใหจำนวนขาราชการบำนาญเพิ่มขึ้น มีอายุขัย
ยืนยาวขึ้น รัฐบาลจึงมีความจำเปนตองปฎิรูประบบบำนาญไทย ดวยการปรับสูตรคำนวณบำนาญขาราชการของกรมบัญชีกลาง เพื่อปองกัน
ปญหาขาดหลักประกันยามเกษียณของขาราชการในอนาคต
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กอตั�ง กบข.

ภารกิจ กบข.

27 มีนาคม 2540

ดานลงทุน

นําเง�นสะสมของสมาช�ก
และเง�นที่รัฐสมทบไปลงทุน
ใหเกิดประโยชนสูงสุด

1
2
3

ดานสมาช�ก

พระราชบัญญัติ กบข.
พ.ศ. 2539
เพ�่อเปนหลักประกันการจายบำเหน็จบำนาญ
และใหประโยชนตอบแทนการรับราชการ
แกขาราชการเมื่อออกจากราชการ
เพ�่อสงเสร�มการออมทรัพยของสมาช�ก
เพ�่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่น
ใหแกสมาช�ก

สงเสร�มความรูความเขาใจ
ดานการลงทุน และจัดหา
สวัสดิการและสิทธิประโยชนแกสมาช�ก

ดวยเหตุนี้ "กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ" (กบข.) จึงไดถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2540(ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ พ.ศ. 2539) เพื่อเปนหลั ก ประกั น การจ า ยบำเหน็ จ บำนาญ และให ประโยชนตอบแทนการรับราชการแก
ขาราชการเมื่อออกจากราชการ โดยกำหนดใหขาราชการที่รับราชการกอนวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช คือวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2540 สามารถ
เลือกไดวา จะสมัครเปนสมาชิก กบข. หรือไม สำหรับขาราชการที่เขารับราชการหลังวันดังกลาว ตองเขาเปนสมาชิก กบข. ทุกคนตามที่กฎหมาย
กำหนด
โดยภารกิจหลักของ กบข. คือการนำเงินสะสมของสมาชิกและเงินที่รัฐสะสมไปลงทุนใหเกิดผลประโยชนสูงสุด ดวยนโยบายการลงทุน
ที่หลากหลาย ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ และการลงทุนทางเลือก ตลอดจนสงเสริมความรูความเขาใจดานการลงทุน และจัดหาสวัสดิการและ
สิทธิประโยชนแกสมาชิก

สัดสวนการลงทุน
หุน

ตราสารหนี้

ผลตอบแทน กบข.
ลงทุน
ทางเลือก

7.82

6.75
4.51

5.10

6.43

5.73

56

15.00

3.41
10.00

0.20
55

20.00

57

58

59

60

61

62
5.00

ผลตอบแทนการลงทุน กบข. (% ตอป)
เง�นเฟอระยะยาว
อัตราเง�นฝาก

กบข. มีเปาหมายการลงทุน ใหผลตอบแทนที่ชนะเงินเฟอ เพื่อรักษาคาเงินออมและสราง
ความเพียงพอของเงินใหกับสมาชิกไวใชในวัยเกษียณ โดยนโยบายลงทุนของ กบข. เนนความสมดุล
ระหวาง“ความปลอดภัยของเงินตน” กับ “ผลตอบแทนจากการลงทุน” ภายใต “ความเสี่ยงที่
ยอมรับได” ...

